
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA PRES Nº 190, DE 6 DE MARÇO DE 2013.

Dispõe sobre a visitação de servidores desta unidade no canteiro de obras 
onde será edificada a nova sede da Procuradoria da República/ES.

A PROCURADORA-CHEFE  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições previstas no art. 106, do Regimento Interno do 

Ministério  Público  Federal,  aprovado  pela  Portaria  nº  591,  de  20  de  novembro  de  2008,  do 

Procurador-Geral da República,

Considerando o  interesse  manifestado  por  servidores  de  diversos  setores, 

externando a vontade de conhecer o terreno onde será edificada a nova sede da Procuradoria da 

República/ES, bem como acompanhar a evolução da construção da edificação;

Considerando que tal anseio contribui para conferir maior transparência a todas as 

ações  relacionadas  a  tal  empreendimento  e  para  estimular  o  envolvimento  dos  servidores; 

RESOLVE:

Art. 1º  Autorizar a visitação periódica ao canteiro de obras pelos servidores lotados 

na PR/ES, de forma a permitir que todos os interessados possam visualizar o estágio atual e o 

desenvolvimento da construção.

§1º   As visitas sempre deverão ser programadas pelos integrantes da Comissão de 

Obras da PR/ES, mediante a divulgação prévia da data disponível e a abertura de inscrições, por e-

mail, a todos os servidores interessados, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias, observado o número 

máximo  de  5  (cinco)  visitantes  por  vez,  dada  a  necessidade  de  garantir  a  segurança  dos 

participantes.

§2º  Entre cada período de agendamento das visitações deverá ser observado um 

interregno mínimo de 30 (trinta) dias, ficando a critério da Comissão de Obras estabelecer as datas 

que não interferirão em fases críticas do empreendimento.

§3º  As  visitas  poderão  ocorrer  antes  ou  durante  o  horário  de  expediente, 

dependendo, nesse último caso, de posterior compensação ou utilização do banco de horas, limitado 
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o tempo de visitação de cada grupo agendado ao período de 1 (uma) hora da jornada de trabalho do 

participante.

§4º  Quando as visitas ocorrerem durante o horário de expediente, o deslocamento 

dos servidores poderá ser feito em veículo de serviço, comunicando-se previamente a Seção de 

Transportes e observada a disponibilidade desta, aproveitando-se, sempre que possível, os horários 

de ida à Justiça Federal, para envio ou busca de processos.

§5º  Os  servidores  que  desejarem  participar  da  visitação  durante  o  horário  de 

expediente deverão obter prévia autorização da chefia imediata, assegurando-se que tal atividade 

não prejudicará o regular andamento dos trabalhos do respectivo setor.

§6º A visitação será orientada pelos servidores da Comissão de Obras, que sempre 

deverão acompanhar  os  visitantes  durante sua permanência no canteiro de obras,  orientando-os 

quanto às regras de segurança  e evitando potenciais situações de risco.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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